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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et ühisavaldus ja ühine lähenemisviis ei ole õiguslikult siduvad ning nendes 
lepiti kokku ilma, et see piiraks institutsioonide seadusandlikke volitusi;

1. on veendunud, et Euroopa Parlamendi määratud esindajatel on haldusnõukogu 
koosolekutel oluline roll, kuna nad tagavad parlamendi tugevama õiguspärase 
demokraatliku kontrolli, esindavad liidu kodanikke ja tagavad läbipaistvama juhtimise; on 
seisukohal, et ühisavalduses ei tohiks öelda, kui palju liikmeid parlamendil peaks olema 
võimalik nimetada; on veendunud, et parlament peaks määrama esindajad ka Euroopa 
Toiduohutusameti juhatusse;

2. märgib, et ühisavaldus ja ühine lähenemisviis ei ole õiguslikult siduvad;

3. peab kahetsusväärseks, et parlamenti kui demokraatia põhimõtte järgimise peamist tagajat 
ELis ei kaasatud täielikult Euroopa Ravimiameti uue asukoha valimisse, kuigi tegemist on 
olulise otsusega, mis langetati lõpuks loositõmbamisega; märgib, et detsentraliseeritud 
asutuste asukohta puutuvate otsuste tegemisel tuleb kasutada seadusandlikku 
tavamenetlust, mille kohaselt on parlament ja nõukogu võrdväärsed kaasseadusandjad, 
ning Euroopa Parlamendi õigusi tuleb täielikult austada; toonitab, et kooskõlas nõukogu 
poolt selles küsimuses võetud kohustusega1 ei loodud Euroopa Ravimiameti uue asukoha 
valimisel kasutatud menetlusega pretsedenti, vaid et see oli tingitud konkreetsetest 
asjaoludest ja seda ei tohi uuesti kasutada, ning rõhutab, et Euroopa Ravimiamet on väga 
oluline amet, mille töös oleks tulnud tagada võimalikult suur sujuvus;

4. eeldab, et edaspidi peetakse ametite asukohti või ümberpaigutamist käsitlevate otsuste 
tegemisel täielikult kinni Euroopa Parlamendi ja nõukogu õigustest kaasseadusandjatena; 
on seisukohal, et Euroopa Parlament peaks olema kogu seadusandliku protsessi vältel 
süstemaatiliselt, läbipaistval viisil ning nõukogu ja komisjoniga võrdsetel tingimustel 
kaasatud kõikide liidu organite ja asutuste asukoha valimise kriteeriumide 
kindlaksmääramisse ja hindamisse; juhib tähelepanu asjaolule, et parlament, nõukogu ja 
komisjon võtsid endale 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes2

(parema õigusloome kohta) kohustuse teha lojaalset ja läbipaistvat koostööd, ning 
toonitab, et kokkuleppes kinnitatakse, et mõlemad kaasseadusandjad on võrdsed, nagu on 
sätestatud ka aluslepingutes; rõhutab, kui tähtis on ametite asukohta puudutavates 
menetlustes edaspidi kohe algusest peale tõhusamalt teavet vahetada, ning toonitab, et 
varane teabevahetus lihtsustab kolme institutsiooni õiguste ja eesõiguste kasutamist;

5. palub komisjonil koostada 2019. aasta aprilliks põhjalik analüüs ühisavalduse ja ühise 
lähenemisviisi rakendamise kohta, eriti seoses detsentraliseeritud asutuste asukoha 
valimise ja nende läbipaistvama juhtimisega, et algatada pärast uue parlamendikoosseisu 
ametisseastumist nende tekstide läbivaatamine;

                                               
1 Nõukogu avaldus, mis on lisatud seadusandlikule resolutsioonile ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/..., millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa 
Ravimiameti asukoha osas.
2 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
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6. märgib, et ühisavaldus võib olla kasulik vahend huvide konfliktidega tegelemise 
mehhanismide tõhustamiseks ja sujuvamaks muutmiseks, eelkõige tasudest rahastatavate 
ametite puhul; rõhutab, et õigusraamistikust tulenevate ülesannete täieliku ja tähtaegse 
täitmise tagamisel peaksid liidu asutused hoolikalt kinni pidama oma ülesannetest ega 
tohiks minna kaugemale volitustest, mis Euroopa Parlament ja nõukogu on neile andnud;

7. rõhutab, et detsentraliseeritud asutusi käsitlevate eelarve- ja personaliotsuste puhul tuleb 
arvesse võtta iga ameti eripära, lisaülesandeid ja töökoormust ning et võimalikke eelarve-
ja personalikärpeid ei saa teha kõigile tüüplahenduse alusel; rõhutab lisaks vajadust võtta 
järgmises mitmeaastases finantsraamistikus arvesse uusi kliima-, kestlikkuse ja 
keskkonnakaitse prioriteete ning konkreetsete ametite ülesandeid selle rakendamisel, 
samuti nende ametite vajadusi, kus on käimas tegevust takistada võivad protsessid ja 
sündmused, nagu kolimine;

8. märgib, et Euroopa Ravimiametile ja Euroopa Pangandusjärelevalvele uue asukoha 
valimisel ei järgitud ühisavalduses sätestatud põhimõtteid ametite asukohtade 
geograafilise tasakaalustatuse ja esmajoones uutesse liikmesriikidesse paigutamise kohta;

9. juhib tähelepanu ühisavalduses sõnastatud seisukohale, et kui seadusandja otsustab anda 
ametile lisaülesandeid, mida komisjoni esialgne ettepanek ei sisaldanud, tuleks 
lisavahendite eraldamise alternatiivina alati kaaluda tegevusprioriteetide muutmist3; on 
veendunud, et Euroopa Ravimiameti pädevusvaldkonda kuuluvate tegevuste 
ümberprioriseerimist tuleks võimalikult suurel määral vältida, sest selle põhiülesanne on 
rahvatervise kaitse ELis.

                                               
3 Euroopa Parlamendi, ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisavaldus detsentraliseeritud asutuste kohta, punkt 
43.
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